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open en dicht te maken zijn met sluitmiddelen die geen lek 
in de afscherming opleveren. Dit alles maakt dat een tent als 
kooi van Faraday lastig is, maar zeker niet onoverkomelijk.

Geleidend garen
Garens op basis van polyamiden zijn te metalliseren met 
o.a. zilver. Met een op die manier geleidend gemaakt garen 
kan stof geweven worden. Deze stof kan verwerkt worden 
in allerhande textielproducten, waaronder tenten (afbeelding 
1). Hiervoor gebruikt men normale industriële naaimachi-
nes en uiteraard ook geleidend garen om mee te naaien. 
Doordat de stof een lage soortelijke massa heeft, maar wel 
heel sterk is, ontstaat hiermee een lichtgewicht tent die qua 
doek vergelijkbaar is met de hedendaagse lichtgewichttentjes 
uit de kampeerwinkel. Het enige essentiële verschil is het feit 
dat de stof geleidend is en dus een mooie kooi van Faraday 
vormt.  Naast tenten is het doek ook bruikbaar voor bijvoor-
beeld kabelafschermingen of als afscherming rondom een 
bewegende robotarm.
Niet alleen het garen kan geleidend gemaakt worden, maar 
ook het materiaal voor klittenband en ritsluitingen kan gelei-
dend gemaakt worden (afbeelding 2). Deze onderdelen zijn 
nodig om de tent tot een bruikbare kooi te maken die ook 
gemakkelijk te openen en te sluiten is.

Groot of klein
Het EMI-gedrag van een groot voorwerp zoals een auto of 
een tank bepalen vraagt om een grote kooi van Faraday waar-
bij niet alleen de ruimte groot moet zijn, maar ook de deuren 
en de vloer afgestemd moeten zijn op de grootte en massa 
van het object. Voor het geval een bedrijf zelf al testen wil 

Voor EMI-metingen aan bijvoorbeeld voertuigen is een grote 
kooi van Faraday een vereiste. Daarnaast is het handig als 
de kooi gemakkelijk groter of kleiner gemaakt kan worden. 
Zeker wanneer deze in een gebouw staat en niet dagelijks 
gebruikt wordt, is dat handig. Een tijdelijk bouwwerk zoals 
een tent is wat dat betreft een uitkomst. Een dergelijke kooi 
vraagt nagenoeg geen ruimte als hij niet in gebruik is omdat 
je hem simpelweg kunt oprollen, is op meerdere locaties 
inzetbaar (zelfs letterlijk in het veld) en biedt ook veel meer 
flexibiliteit als het gaat om de inwendige ruimte. 
Nu heb je voor een tent die een kooi van Faraday moet vor-
men, speciaal tentdoek nodig. Dit doek moet geleidend zijn 
en fijnmazig om zo een goede afscherming te zijn voor signa-
len met hogere frequenties. Daarnaast moet hij gemakkelijk 
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Faraday Tent
De flexibele kooi van Faraday

Wat het nut van een kooi van Faraday is, hoeven we hier niet uit te leggen. 

Zeker de ontwikkelaars die EMC-testen uitvoeren, weten maar al te goed 

wat de verschillen tussen metingen in een wel of niet afgeschermde ruimte 

zijn. Nu is een kooi van Faraday, die voldoet aan de eisen voor meet- en 

testdoeleinden, veelal een mechanische constructie die bestaat uit metalen 

platen of fijnmazig gaas die een zelfstandig dragend geheel vormen of tegen 

muren van een bestaande ruimte aangebracht zijn. Dit maakt dat de ruimte 

niet flexibel is en zeker niet gemaakt is voor tijdelijke metingen op locatie. 

Een Faraday Tent biedt echter letterlijk flexibiliteit voor die gevallen dat een 

vaste kooi niet handig is.

Dinsdag 20 november vindt het eerste 
EMC-ESD Event plaats in de Koningshof 
te Veldhoven. Tijdens dit specifieke 
EMC-ESD Event worden er noviteiten, 

praktijkcases en mogelijke problemen 
binnen EMC en ESD door deskundigen 
toegelicht. Onderwerpen die aan bod 
komen, zijn onder andere ESD in zieken-
huizen, ontwikkelingen in de ESD-veilige 
verpakkingen en het DIY EMC Lab. In 
totaal zijn er zo'n 20 lezingen, o.a. van 
Rob Kersten van MIW Consultant. Hij 
gaat uitgebreid in op de risico’s van het 
(toekomstig) energienetwerk en wat dat 
in de praktijk betekent voor EMC. De 

EMC-ESD Event 2018 'nieuwe energie bronnen' en de 'bespa-
rende energie systemen' hebben immers 
grote, negatieve invloeden op het karakter 
van de wisselstroom en daardoor hebben 
ze een significante invloed op de veilig-
heid van de elektrische circuit. Verder zul-
len Antoon Naus van EEMCCOIMEX 
en Alex Snijders van Würth Elektronik 
de afscherming van een PCB bekijken en 
gaan ze het hebben over de beschermings-
maatregelen die nodig zijn en Erwin 
Drenth van Rohde & Schwarz legt u de 
vraag voor of u al RED-proof bent?  Naast 
de lezingen is er een kennismarkt en biedt 

de dag u de mogelijkheid om ervaringen 
uit te wisselen met andere specialisten uit 
het vakgebied.  

Het EMC-ESD Event wordt gehouden 
op 20 november in Hotel NH Eindhoven 
Conference Centre Koningshof. De dag 
begint om 9.30 uur met de ontvangst en 
wordt om 16.30 uur afgesloten met een 
netwerkborrel.            •
Meer informatie alsmede het totale 
programma is te vinden op 
www.fhi.nl/emc-esd/

uitvoeren voordat het object naar een officieel testlaborato-
rium verstuurd wordt, moeten zij investeren in een goede 
afgeschermde ruimte terwijl deze misschien wel het meren-
deel van de tijd niet gebruikt wordt. Dat is een kostbare 
aangelegenheid en dan is een tijdelijke oplossing (eventueel 
zelfs gehuurd) een goed alternatief. Een tent kan dan een 
geschikt alternatief zijn, vooral ook omdat deze heel gemak-
kelijk uit te breiden is. Met ritssluitingen of klittenband kan 
vrij gemakkelijk een uitbreiding gerealiseerd worden die pas-
send is voor het object waaraan gemeten dient te worden.  
Bij een vaste kooi, is dat veel lastiger. Ook maakt een tent 
het veel gemakkelijker om de ruimte waarin geproduceerd 
wordt even snel om te bouwen tot een afgeschermde ruimte. 
Zeker bij de tent die in afbeelding 1 is weergegeven, is het 
een kwestie van de tent laten zakken en de metingen kunnen 
uitgevoerd worden.

Eigen ontwerp
Nu is geleidende stof niet nieuw, hetgeen ook geldt voor ten-
ten die als kooi van Faraday ingezet kunnen worden. Op de 
WoTS kwamen we echter op de stand van EEMCCOIMEX 
een tentje tegen die niet alleen voldoet aan de huidige nor-
men, maar ook naar eigen ontwerp gemaakt kan worden. 
Het Faraday Tent Systeem van EEMCCOIMEX is een licht-
gewicht en letterlijk laagdrempelige oplossing voor het creë-
ren van een EMI-afschermende ruimte. Het sterke, van rip-
stop voorziene doek is drievoudig gemetalliseerd waarmee 
duurzaamheid wordt bevorderd en corrosie wordt tegenge-
gaan. De tenten zijn snel leverbaar in ieder gewenst formaat 
en naar keuze voorzien van een intern, extern of opblaasbaar 
frame. Ook het creëren van een ‘referberation chamber’ kent 

Afbeelding 2. Naast geleidende stof zijn ook ritsluitingen 
en klittenband geleidend te maken.

met deze technologie vele mogelijkheden.
Hoe de tent het beste gemaakt kan worden, vraagt wel de nodige kennis van het maken 
van afgeschermde ruimtes en het werken met de geleidende stoffen. De hulp van een 
specialist zoals EEMCCOIMEX is dan heel prettig. Zij kunnen u bijstaan bij het ontwik-
kelen van de tent en het maken van het uiteindelijke ontwerp. 

Zelf bekijken
Zoals u in het kader kunt lezen, is er op 20 november een EMC-ESD Event. Ook 
EEMCCOIMEX zal hier aanwezig zijn. Eén van de lezingen wordt door hen gegeven en 
ook op de kennismarkt zullen ze met een stand aanwezig zijn. Daar kunt u de Faraday 
Tent met eigen ogen aanschouwen, want zij zullen een klein tafelmodel (afbeelding 3) 
meenemen naar het evenement. Ook kunt u daar meer informatie inwinnen over dit 
fraaie, flexibele product.                                         •
Voor meer informatie kunt u ook naar 
www.etotaal/achtergrond, artikel 'Faraday Tent' 

www.eemc.nl

Afbeelding 1. Een kooi van Faraday die als tent aan het plafond opgehangen is.

Afbeelding 3. De Faraday tent kan in elk formaat en grootte gemaakt worden. Op deze foto 
ziet u een voorbeeld van een tafelmodel.

COLUMN

Een technisch verhaal lezen en 
begrijpen
(Of: “Vlot en Feitenvrij schrijven, of toch maar voor de inhoud gaan?”)

Overkomt het u ook wel eens dat u een artikel leest en niet begrijpt waarover het gaat? 
Mij overkomt dit regelmatig. Een voorbeeld: “Ik ben al een aantal regels in een artikel, 
over bijvoorbeeld audio, gevorderd en kom dan de afkorting AMP tegen. Helaas zonder 
betekenis. Dit hoeft geen probleem te zijn als je zelf van de betekenis op de hoogte bent. 
Omdat elk (deel-) vakgebied zijn eigen afkortingen heeft veronderstelt het simpelweg 
poneren van zo een afkorting dat de lezer al een expert binnen het domein van de schrij-
ver geacht wordt te zijn.

Een boeiende vraag voor de schrijver. Hij is de expert die zijn geïnteresseerde lezers iets 
van zijn kennis en ervaring bij wil brengen. Wat mag hij bij zijn lezers als bekend veron-
derstellen?
Neem de afkorting AMP in een audio artikel. Gaat het hier over een versterker (ampli-
fier)? Of misschien over een ‘Attached Media Processor’ of over een ‘Audio MPEG Player’? 
‘Advanced Media Productions’ zal het wel niet zijn, of misschien toch …….?

Om niemand in verlegenheid te brengen heb ik dit voorbeeld zelf samengesteld, het is 
tenslotte voor niemand leuk zijn eigen tekst als slecht voorbeeld in een column terug te 
vinden.
Vanuit de schrijver gezien valt het wel te begrijpen. Je bent als expert maanden, of mis-
schien wel jaren, bezig iets te realiseren. Omdat de gebezigde termen voor jou zo ver-
trouwd zijn realiseer je je vaak niet dat dit voor anderen niet zo is. Zeker niet als je 
exotische klinkende afkortingen hanteert zoals DSLAM = Digital Subscriber Line Access 
Multiplexer (op de Nederlandse Wiki pagina lees je hoe het niet moet). Voor de geïnte-
resseerden, een DSLAM is een multiplexer die op wijkniveau de digitale verbindingen 
van woningen samenvoegt (multiplexed) en aan het (vaak KPN) ATM telecom netwerk 
koppelt.

In technische artikelen die door de vakexpert geschreven worden ontbreekt het regel-
matig aan helder en uitleggend schrijven. Niet dat een technisch artikel dat door een 
(technisch) journalist geschreven wordt per definitie goed leesbaar is. 
Dit laatste is eigenlijk niet waar, die artikelen zijn vrijwel altijd makkelijk leesbaar. Alleen 
als je probeert te begrijpen hoe het werkelijk zit (zeg maar de feiten op een rijtje probeert 
te krijgen) wordt ik veelvuldig teleurgesteld. Een pakkende kop en een soepel verhaal. 
Door de wens om het verhaal soepel te laten verlopen worden dan de feiten maar weg-
gelaten. Of erger nog, verkeerd weergegeven, zoals een stroom van 300V. Wat moet je 
daar dan mee?
Voor mij is dit de doodssteek voor het artikel en voor betrouwbaarheid van de auteur. Is 
dit de reden dat we tegenwoordig zoveel ‘Factless Facts hebben? Met Trump en de Brexit 
als lichtende voorbeelden.
Nee, dan het verhaal dat door een technisch expert geschreven wordt! Vanaf de eerste 
regel controleerbare feiten, als je de afkortingen tenminste kent. Maar of het hierdoor 
leesbaar is? Vaak blijkt het een flink geworstel om te snappen waar de auteur het over 
heeft en wat hij mij als lezer bij wil brengen. Het missen van het juiste start niveau van de 
lezer maakt dat deze gaan afhaken.

Kennelijk ligt ook hier de waarheid ergens in het midden. Een artikel over een technisch 
onderwerp zal automatisch iets meer van de lezer (en auteur) vragen dan een verhaal uit 
de Linda of Story (met deze naam is dan ook het waarheidsgehalte gedefinieerd).

De moraal van dit (niet echt technische) verhaal: “Probeer je in te leven in jouw lezers. 
Als expert weet je meer van het onderwerp dan jouw lezers. Probeer ze vanaf hun, voor 
jou lage, niveau aan de hand mee te nemen en naar de conclusies te leiden”. 
Jouw lezers zullen je dankbaar zijn en jij bereikt jouw schrijversdoel!

Jan W. Veltman

Reageren? 
jan.w.veltman@technology2success.nl


